
                                                                                                           

                           

 

 
MS WORD – DOPLŇOVAČKY – Metodický list 

Názov 
a charakteristika 
pracovného listu 

MS Word – Doplňovačky 
Práca s nástrojom Tvary a Textové pole v programe MS Word. 
Možnosti úpravy a zmeny výplne, ohraničenia a pridania textu. 

Zaradenie 
pracovného listu 

Využitie: 
Na overenie získaných vedomostí a zručností žiakov. 
Na precvičenie si práce s textovými poľami a geometrickými tvarmi. 
Na získavanie zručností pri práci s programom MS Word. 

Ročník 5., 6.ročník 
Výchovné 
a vzdelávacie ciele 

Overiť si získané vedomosti a zručnosti žiakov. 
Učiť žiakov pracovať podľa vopred určeného postupu. 
Naučiť sa pracovať s textovými poľami a vloženými geometrickými 
tvarmi, vedieť ich upravovať, vypĺňať a orámovať. 
Viesť deti ku vzťahu k matematike hravou formou (prostredníctvom 
hier a rôznych doplňovačiek). 

Kompetencie, 
ktoré rozvíjame 

IKT zručnosti 
Aplikačné zručnosti 
Rozvoj estetického prejavu 
Rozvoj matematického a logického myslenia 
Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Prierezové témy IKT – práca s počítačom, práca v programe MS Word  
TBZ – tvorba vlastného projektu  
Medzipredmetové vzťahy: Estetická výchova, Matematika 

Pomôcky Pracovný list pre každého žiaka, počítače s programom MS Word, 
interaktívna tabuľa  

Metódy a formy 
práce 

Praktické činnosti, individuálna práca, výklad, experiment, prezentácia, 
riešenie doplňovačiek 

Činnosti Motivačná časť: Učiteľ donesie žiakom na ukážku rôzne doplňovačky 
a predvedie ich na interaktívnej tabuli. Žiaci sa metódou pokus – omyl 
snažia prísť spoločne na to, ako by sa dala nejaká takáto doplňovačka 
vytvoriť v programe MS Excel. 
Hlavná časť: Učiteľ predvedie na interaktívnej tabuli, ako môžeme 
pracovať s nástrojom Tvary a Textové polia. Učiteľ na tabuli a žiaci na 
svojich počítačoch skúšajú vytvárať rôzne tvary, kopírovať ich, 
premiestňovať, vytvárať výplň, meniť ohraničenie a pridať text. 
Potom učiteľ žiakom rozdá pracovné listy a nechá ich samostatne 
pracovať. 
Záver: Keď majú žiaci jednotlivé doplňovačky hotové, prezentujú ich 
na interaktívnej tabuli a ostatní spolužiaci dopĺňajú a hľadajú správne 
riešenie. To si môžu potom spoločne skontrolovať. Učiteľ hodnotí 
i estetiku a originalitu doplňovačiek a náročnosť zadaných príkladov 
primeranú veku žiakov.  


